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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง      

กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามไดจากการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 320 คน 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอรหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression)  

 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง         

26-30 ป มีสถานภาพโสด รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 25,001-35,000 บาท และประกอบอาชีพ รับจาง      

/พนักงานบริษัทเอกชน อุปกรณท่ีใชในการส่ังซื้ออาหารสวนใหญคือ โทรศัพทมือถือ มีความถี่ในการสั่งอาหารบน

แอปพลิเคชันแกร็บฟูด สัปดาหละ 1 ครั้ง ประเภทอาหารที่ส่ังมากท่ีสุด คือ อาหารจานเดียว คาใชจายเฉลี่ยแต

ละครั้งในการสั่งอาหาร นอยกวาหรือเทากับ 100 บาท และทําการชําระคาบริการในการสั่งอาหารผานชองทาง 
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เงินสด และผลการวิจัยพบวาระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅ = 3.94, S.D.= 0.671) โดยการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน

ผานแอปพลิเคชันแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวาการ

ตัดสินใจในการใชบริการส่ังอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชันแกร็บฟูดอยูในระดับที่ ซ้ือแนนอน (�̅=4.21, 

S.D.=0.675) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ    

แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ R2 เทากับ 0.418 แสดงวาตัวแปรอิสระทั้งหมดมีผลตอตัวแปร

ตามคือการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ไดรอยละ 41.8 และเมื่อพิจารณาคา Significant ท่ีระดับ 0.000 มีจํานวน 2 ดานคือ ดานสงเสริมการตลาด และ

ดานกระบวนการ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

คําสําคัญ :สวนประสมทางการตลาด,การตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ,นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ          

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

Abstract 

The objective of this study was to investigate marketing mix factors which affect the 

decision to use Grab food of master degree business administration students program 

Ramkhamhaeng University .The population of this research was master degree business 

administration students program at Ramkhamhang University. The sample was selected based 

on a simple random sampling to obtain 320 respondents. Data were collected using the 

questionnaire and then analyzed using computer software for determining frequency, 

percentage, mean, standard deviation, and multiple regression statistics. 

The results of this research indicated that of all 320 respondents, most of them were 

female, age between 26-30 years old, status was single, earned average monthly income 

25,001-35,000 baht and most of them were company employee. They used mobile phone to 

order food delivery, one time per week, the most popular food was single dish meal, average 

cost per order less than or equal to 100 baht and cash payment. An opinion level the overall 



3 
 

importance of marketing mix factors was at high levels (�̅ = 3.94, S.D.= 0.671). Furthermore, 

Most of the respondents firmly decided to use Grab food (�̅ = 4.21, S.D.= 0.675). 

The results of analyzed multiple regression equations, statistic showed that marketing 

mix factors was affect the decision to use Grab food of master degree business administration 

students program Ramkhamhaeng University at significance level was 0.05 coefficients.            

R square was 0.418 which the results of the analysis all independent variables had an effect 

on dependent variables at 41.8 percent. When considered a significant level at 0.000 was have 

2 factors promotion and process that affect the decision to use Grab food of master degree 

business administration students program Ramkhamhaeng University  

Keywords: Marketing mix, Decision to use Grab food , Master degree of business administration 

students Ramkhamhaeng University 

บทนํา 

อาหารถือวาเปนสิ่งสําคัญตอ การดํารงชีวิตของมนุษยชาติ โดยเปน 1 ในปจจัย 4 ท่ีขาดไมไดโดยส้ินเชิง 

ซึ่งการบริโภคอาหารแบงตามพฤติกรรมของการบริโภคทั่วไปจะแบงเปนม้ือหลักในการบริโภคเปน 3 มื้อ ไดแก

เชา, กลางวัน และเย็น ซึ่งยังไมรวมไปถึงอาหารวางตางๆท่ีเปนม้ือระหวางวัน มนุษยทุกคนตองบริโภคอาหารเพื่อ

ความอยูรอดของเผาพันธุอยางปฏิเสธไมได ซึ่งความสําคัญของอาหารนับวาเปนส่ิงที่คูกับการใชชีวิตของมนุษยทุก

ชนชาติ และขาดจากกันไมได โดยประเทศไทยน้ันนับไดวาเปนครัวของโลก เนื่องจากเปนแหลงผลิตอาหารที ่ 

อุดมสมบูรณไปดวยวัตถุดิบท่ีมากมายหลากหลาย รสชาติเลิศรส จนเปนท่ีนิยมของชาวไทยและชาวตางชาติ 

นอกจากนี้ประเทศไทยยังข้ึนชื่อเรื่อง Street Food และมีความสะดวกสบายท่ีสามารถหาของรับประทานได

เกือบทุกที่ ทุกเวลา แทบจะตลอด 24 ชั่วโมง เรียกไดวาต้ังแตขางทางริมถนน จนไปถึงภัตตาคารหรูหรา          

มีรานอาหารใหเลือกหลากหลาย โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร มีจํานวนรานคาอางอิงจากผลสํารวจ ท้ังหมด 

61,488 ราน (วงใน,2561) 

ดวยพฤติกรรมการบริโภคของผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนไปอยางเห็นไดชัดในสังคมเมืองอยางกรุงเทพมหานคร 

ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะมีการสั่งอาหารผานชองบริการออนไลนเพิ่มมากขึ้นกวาการไปน่ังรับประทานที่ราน

แบบเดิม ดวยอันเน่ืองมาจากปจจัยท่ีสงผลกระทบหลายดาน ไมวาจะเปน ตองการประหยัดเวลาในการเดินทาง 

เลี่ยงปญหาการจราจรท่ีติดขัด ลดคาใชจายในการเดินทางไปยังรานอาหาร เพื่อความสะดวกสบายในการ

ประหยัดเวลาในวันหยุดหรือไมมีเวลาในการไปรานที่ไกลๆแตอยากจะรับประทานอาหารรานนั้นๆ และ

สถานการณปจจุบันที่มีโรคระบาดอยางโควิด 19 ทําใหคนเริ่มท่ีจะไมกลาออกจากบาน เพื่อปองกันตัวเองจากโรค
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ระบาด เปนตน จะเห็นไดวาปจจัยตางๆเหลานี้ลวนแลวแตกอใหเกิดโอกาสของธุรกิจการส่ังอาหารออนไลนผาน

แอปพลิเคชันไดมากอยางเห็นไดชัด  

ผูวิ จัยพบวาผูบริโภคที่เปนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ท่ีมีการเรียนในชวงวันเสารและวันอาทิตย เปนกลุมคนรุนใหมท่ีมีกําลังซื้อและนิยมสั่งอาหารออนไลน

จากแอปพลิเคชันแกร็บฟูด เปนจํานวนมาก ถึงแมวาจะมีแอปพลิเคชันคูแขงรายอ่ืนใหเลือกก็ตาม โดยผูวิจัย

อยากทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูดของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยา ลัยรามคําแหง โดยขอ มูล ท่ี ไดมาจะสามารถนํา ไปพัฒนาการใหบริการตอผู ใชบริ การ                  

แอปพลิเคชันแกรบ็ฟูด และเปนฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอผูท่ีมีความสนใจตอไป 

วัตถุประสงคของการทําวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูดของนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

สมมุติฐานงานวิจัย 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ท้ังหมดจํานวน 1,570คน (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2564) ซึ่งกลุมตัวอยางทราบจํานวนที่แนนอน 

จึงไดคํานวณโดยใชสูตร Taro Yamane มีคาความคลาดเคล่ือนเทากับบวกลบรอยละ 5 เมื่อนําคามาคํานวณจะ

ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เทากับ 319 คน และเพื่อปองกันความไมสมบูรณของแบบสอบถาม ผูวิจัยได

สํารองกลุมตัวอยางเพิ่มอีก 1 คน เพื่อใหไดกลุมตัวอยางเทากับ 320 คน 

 2.ดานเน้ือหาและประเด็นท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพ และ ดานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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3.ดานพื้นท่ี 

 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

4.ดานระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  งานวิจัยเริ่มตั้งแตเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. เพื่อทราบถึงอิทธิพลปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ       

แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 2. เพื่อใหผูประกอบการแอปพลิเคชันแกร็บฟูด รูแนวโนมของการส่ังอาหารผานแอปพลิเคชันของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงและทําการปรับปรุงใหสอดคลองกับความ

ตองการที่แทจริงของกลุมผูบริโภค 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางใน

การวิจัย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 

  Kotler(2000) กลาววา การตัดสินใจของผูบริโภคเกิดจากปจจัยภายใน คือแรงจูงใจ การรับรู

การเรียนรูบุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความตองการ และตระหนักวามีสินคาใหเลือกมากมาย 

กิจกรรมที่มีผูบริโภคเขามาเกี่ยวของสัมพันธกับขอมูลที่มีอยู หรือขอมูลท่ีฝายผูผลิตใหมาและสุดทายคือการ

ประเมินคาของทางเลือกเหลาน้ัน 

  ธนพร แตงขาว (2541) กลาววา การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกบนทางเลือกที่ประกอบดวย

ทางเลือกหลายทางตองใชเหตุผลในการพิจารณา มีเปาหมายที่ชัดเจนวาการตัดสินใจนั้นทําเพื่อสิ่งใด 
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ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาดหมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดัง 

ตอไปนี ้

1.ผลิตภัณฑ หมายถึง ส่ิงที่บริษัทนําเสนอขายเพื่อกอใหเกิดความสนใจ โดยการ

บริโภคหรือการใชบริการน้ันสามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, (2009) โดยความ

พึงพอใจนั้นอาจจะมาจากสิ่งท่ีสัมผัสไดและ/หรือสัมผัสไมได เชน รูปแบบบรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา 

คุณภาพของผลิตภัณฑ 

2.ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือ

บริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑ สินคา

และ/หรือบริการน้ันๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป 

3.ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการ

รวมถึงวิธีการท่ีจะนําสินคาและ/หรือบริการนั้นๆ 

4.การสงเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการส่ือสารทางการตลาด เพื่อสรางความ

จูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) ความตองการ (Need) และความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใชในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายใหเกิดความตองการหรือ

เพื่อเตือนความทรงจํา 

5.ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอประโยชนใหแกองคกร

ตางๆ ซึ่งนับรวมต้ังแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง ผูบริหารระดับลางพนักงานทั่วไป 

แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญเน่ืองจากเปนผูคิดวางแผน และ

ปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรใหเปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไว 

6.ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช

สินคาและ/หรือบริการขององคกร เปนการสรางความแตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชนการตกแตงราน 

รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตงกายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคาการบริการที่รวดเร็ว เปนตน 

7.ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงาน

ปฏิบัติในดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการอยางถูกตองรวดเร็วโดยในแตละ

กระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรมตามแตรูปแบบและวิธีการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงหากวากิจกรรมตางๆ 
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ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทําใหกระบวนการโดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคา

เกิดความพึงพอใจ 

ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันแกร็บฟูด 

แกร็บฟูด เปนแพลตฟอรมออนไลนท่ีอยูในการดูแลของบริษัท แกร็บ จํากัด ซึ่งใหบริการทั้ง

เรียกรถ การจัดสงอาหาร และการจัดสงสินคาตางๆ ไวในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งถือวาเปนจุดเดนท่ีสําคัญของ 

แอปพลิเคชัน โดยแอปพลิเคชัน Grab ท่ีเปน Grab Food คือแพลตฟอรมท่ีรวมรานอาหารทั้งรานอาหารที่อยู

ใกลกับผูบริโภคและรานอาหารยอดนิยมตามตรอกซอกซอยรวมไปถึงรานในหางสรรพสินคาทั่วกรุงเทพมหานคร 

ที่สามารถกดสั่งผานแอปพลิเคชัน Grab  และจะมีบริการไปรับและสงอาหารใหผูที่ใชบริการถึงจุดหมายนั้น  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ระวิวรรณ เวียงตา (2561) ไดทําการศึกษาเรื่องการรับรูคุณคาผลิตภัณฑความพึงพอใจในการ

สงเสริมการขาย และคานิยมที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน Grab (Grab Food) 

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการสั่งอาหารผานแอปพลิเคชัน Grab Food ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน โดยคํานวณจากโปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถามปลายปด ที่มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.957 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคาเฉลี่ย คา

รอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ซึ่งผลการวิจัยพบวาผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูคุณคาผลิตภัณฑความพึงพอใจในการสงเสริม

การขาย คานิยม และการตัดสินใชบริการแอปพลิเคชัน Grab Food อยูในระดับมาก และการรับรูคุณคา

ผลิตภัณฑความพึงพอใจในการสงเสริมการขาย คานิยมก็สงผลตอการตัดสินใจใชบริการส่ังอาหารผาน แอปพลิเค

ชัน Grab อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

อรชพร ลําเจียก (2563)ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่ง

อาหารออนไลนผานแอปพลิเคชัน ฟูดแพนดาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จํากัด กลุมตัวอยางท่ีตอบ

แบบสอบถามไดจากการสุมแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 132 คน ผลวิเคราะหสมการ

ถดถอยพหุคูณพบวาตัวแปรอิสระคือสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิผลตอการตัดสินใจใชบริการส่ังอาหาร

ออนไลนผาน แอปพลิเคชันฟูดแพนดาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือ

พิจารณาจากคา Sig ที่ระดับ 0.000 มีทั้งหมด 3 ดาน คือ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางจัดจําหนาย 

และดานพนักงานบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการส่ังอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชันฟูดแพนดาของ

พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จํากัด และมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ (R Square) เทากับ 0.386 ดังน้ัน ตัวแปร

อิสระสามารถพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ 38.6  
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วิธีดําเนินงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้ง น้ีผู วิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการออก

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหทางสถิติเพื่อการตอบ

ขอสมมุติฐานของการวิจัยในเรื่องที่กําลังศึกษานี้ ซึ่งการวิจัยน้ีเปนวิธีเชิงสํารวจท่ีใชแบบสอบถามปลายปด โดย

แบบสอบถามสรางข้ึนจากการอางอิงกรอบแนวคิดในการวิจัย จากการรวบรวมขอมูล และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ

งานวิจัยและทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอรซ่ึงสถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแก  

1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1.1ใชในการวิเคราะหขอมูล คือคารอยละ (Percentage) ท่ีมีระดับการวัดเชิง

ปริมาณ ไดแกขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตร และขอมูลพฤติกรรมการใชบริการส่ังอาหารออนไลนผาน    

แอปพลิเคชันแกร็บฟูด 

1.2ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย (�̅)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) กับตัวแปร ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7P’s)ที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูดของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูดของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง      

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ    

แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

สวนที่ 1 สรุปผลขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 26 - 30 ป มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 25,001-35,000 บาท 

และประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน 

สวนที่ 2 สรุปผลขอมูลระดับความคิดเห็นดานพฤติกรรมการใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยผลวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมพบวา อุปกรณที่ใชในการ

สั่งซ้ืออาหารสวนใหญ คือโทรศัพทมือถือ มีความถี่ในการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชันแกร็บฟูด สัปดาหละ 1 ครั้ง 
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ประเภทอาหารที่ส่ังมากท่ีสุด คือ อาหารจานเดียว คาใชจายเฉลี่ยแตละครั้งในการส่ังอาหาร นอยกวาหรือเทากับ 

100 บาท และทําการชําระคาบริการในการส่ังอาหารผานชองทาง เงินสด  

สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด

และการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พบวานักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้

ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูในระดับมาก(�̅ = 3.94, S.D.= 0.671) 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดานกายภาพ รองลงมาคือ ดานชองทางจัดจําหนาย 

ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ ดานบุคคล ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดตามลําดับ และสรุปผล

ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลนผานแอปพลิเคชันแกร็บฟูด ของนักศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงพบวา การตัดสินใจในการใชบริการสั่งอาหารออนไลน

ผานแอปพลิเคชันแกร็บฟูดอยูในระดับที ่ซื้อแนนอน (�̅ = 4.21, S.D.= 0.675) 

สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการ

แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตัวแปร 
คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย(B) 
Std. 
Error 

Beta t Sig 

1.ดานผลิตภัณฑ 0.001 0.065 0.001 0.016 0.987 
2.ดานราคา 0.069 0.067 0.068 1.036 0.301 
3.ดานชองทางจัดจําหนาย 0.116 0.075 0.104 1.546 0.123 
4.ดานสงเสริมการตลาด 0.132 0.058 0.141 2.270  0.024* 
5.ดานบุคคล -0.075 0.067 -0.078 -1.116 0.265 
6.ดานกายภาพ 0.059 0.075 0.055 0.782 0.435 
7.ดานกระบวนการ 0.428 0.067 0.454 6.440  0.000* 
คาคงที่ 1.314   5.968 0.000 
R = 0.647, R2= 0.418, SEE = 0.520, F = 32.036, Sig. = 0.000, * = P <0.05 

จากตาราง สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใช

บริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยการใชสถิติถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression) พบวาปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผลจากการวิเคราะหปรากฏวาตัวแปรอิสระท้ังหมดมีผลตอตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใช
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บริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่รอยละ 41.8       

(R2 เทากับ 0.418) 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัย พบวาปจจัยดานสงเสริมการตลาด และ ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจใช

บริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีนัยสําคัญ ทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคคล และดาน

กายภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามคําแหง ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อพิจารณาเปนรายขอระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุดคือ มีการโฆษณา

ประชาสัมพันธตามสื่อตาง ๆ หลากหลายชองทาง รองลงมาคือ มีการจัดคูปองสวนลดในการสั่งอาหาร และมี

กิจกรรมแจกของรางวัลโดยใหลูกคามีสวนรวมกับทางรานอาหารจํานวนมาก ตามลําดับ  และเน่ืองจากปจจัย

ดานสงเสริมการตลาดมีความสําคัญในธุรกิจแพลตฟอรมฟูดเดลิวอรี่ เพราะมีคูแขงคอนขางมาก ซึ่งถาตองการ

ไดรับความสนใจจากผูใชบริการ จําเปนตองมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่แปลกใหมตลอดเวลา ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ เมธาวี ดีโสม (2562) ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่ง

อาหารแบบ เดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของพนักงานการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พบวา ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่

ระดับนัยสําคัญ ทางสถิติที่ 0.05 มีท้ังหมด 7 ดาน คือดานกระบวนการ ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทาง

จัดจําหนาย ดานกายภาพ ดานบุคคล ดานผลิตภัณฑ และดานราคา ตามลําดับ 

ดานกระบวนการ มีผลตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อพิจารณาเปนรายขอระดับความคิดเห็นระดับมากท่ีสุดคือ ขั้นตอนการ

สั่งซื้ออาหารสะดวกไมยุงยาก รองลงมาคือ มีจํานวนพนักงานและรถเพียงพอตอการใหบริการ และมีการบริการ

ติดตอประสานงานหรือแกไขปญหาใหกับลูกคาอยางรวดเร็ว โดยปจจัยดานกระบวนการ สงผลตอการตัดสินใจใช

บริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากวา ขั้นตอน

การส่ังอาหารใชเวลาในการสั่งและรอไมนาน เน่ืองจากมีพนักงานสงอาหารท่ีเปนพารทเนอรคอนขางเยอะและ

ตอบโจทยเรื่องการประหยัดเวลาในการสั่งและรออาหารของนักศึกษาอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

เกวลินทร  เส็นยีหีม  และ ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ (2562) เรื่อง สวนประสมการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอการใช

บริการรานอาหารอีสานฮาลาลในจังหวัดสงขลา ของผูบริโภคที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม พบวา ปจจัยดานชอง
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ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานการนําเสนอทางกายภาพ มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารอีสานฮาลาล 

ดานผลิตภัณฑ ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เน่ืองจากอาจเปนเพราะวัตถุประสงคของการเลือกใชบริการของนักศึกษา

ไมเนนความโดดเดนของผลิตภัณฑมากนัก แตเนนไปในสวนของความสะดวกสบาย การประหยัดเวลาใหมาก

ที่สุด แทนทีจ่ะเสียเวลาไปรับประทานอาหารขางนอกในชวงเวลาพักกลางวัน หรือ ชวงพักเบรค ซ่ึงตองใชเวลาใน

การรอคิวนาน เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่มาเรียนที่โครงการคอนขางเยอะในชวงวัน เสาร-อาทิตย ซึ่งสอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อรชพร ลําเจียก (2563) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการสั่ง

อาหารออนไลนผานแอปพลิเคชัน ฟูดแพนดาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จํากัด พบวามีปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เม่ือพิจารณาจากคา Sig ท่ีระดับ 0.000 มีท้ังหมด 3 ดาน คือ 

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานชองทางจัดจําหนาย และดานพนักงานบริการ สวนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

การสงเสริมการตลาด และดาน กระบวนการ ไมมีผล 

ดานราคา ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากวาในสวนของราคาในการใชบริการของแอปพลิเคชัน แกร็บฟูด ราคาไมได

แตกตางจากแอปพลิเคชันอื่นๆท่ีเปนคูแขง  และสวนใหญคาใชจายเฉลี่ยตอครั้งไมเกิน 100 บาท ซ่ึงในกลุมลูกคา

ที่เปนนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย มีกําลังซื้อ โดยสามารถเห็นไดจากการ

เก็บขอมูลดานประชากรศาสตร ประชากรกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีรายไดอยูในชวง 25,001-35,000 บาท/

เดือน ทําใหเรื่องปจจัยดานราคาไมสงผลตอการตัดสินใจใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เกวลินทร  

เส็นยีหีม  และ ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์ (2562) ท่ีศึกษาเรื่อง สวนประสมการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลตอการใชบริการ

รานอาหารอีสานฮาลาลในจังหวัดสงขลา ของผูบริโภคที่ไมไดนับถือศาสนาอิสลาม พบวา ปจจัยดานราคา ปจจัย

ดานพนักงานผูใหบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารอีสาน

ฮาลาล 

ดานชองทางจัดจําหนาย ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากวา ชองทางการจัดจําหนายของแกร็บฟูดไมคอย

แตกตางจากคูแขง จึงไมไดโดดเดนในเรื่องชองทางการจัดจําหนายนี้ และวิธีการส่ังอาหารและการรอรับอาหาร 

เหมือนกับคูแขงเปนสวนใหญ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฤทธิ์เจตน รินแกวกาญจน (2561) ที่ศึกษาอิทธิพล

ตอความพึงพอใจของผูมาใชบริการที่คลินิกหัวเฉียวการแพทยแผนจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนายมีคา Sig. เทากับ 0.898 มากกวาระดับนัยสําคัญที่ 0.05 แสดงใหเห็นวาปจจัยสวน
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ประสมทางการตลาด 7Ps ดานชองทางการจัดจําหนายไมมีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูมาใชบริการท่ีคลินิก

หัวเฉียวการแพทยแผนจีน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ดานบุคคล ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากวา พนักงานที่สงอาหารสําหรับแอปพลิเคชัน แกร็บฟูด น้ันคอนขางจะมี

จํานวนมากโดยพนักงานเหลาน้ันเปนพารทเนอรในการสงอาหารผานแอปพลิชันเทานั้น ไมใชพนักงานประจํา ซึ่ง

บางครั้งการควบคุมคุณภาพในการใหบริการอาจจะยังไมครอบคลุมมากเทาไหรนัก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ รัตติญาภรณ  พิศาลวราพงศ (2559) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการท่ีมี

อิทธิพลตอการเขาใชบริการรานยศขาวตมของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พบวาปจจัยดานบุคคลไมมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการรานยศขาวตมในเขตบางนา กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เพราะพนักงานในรานสวนใหญเปนแรงงานตางดาว ทําใหมีอุปสรรคเรื่องการส่ือสารกับผูบริโภค 

และเปนผลทําใหปจจัยดานบุคลากรไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเขาใชบริการของผูบริโภค 

ดานกายภาพ ไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการ แกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เนื่องจากวา ขอมูลบนแอปพลิเคชัน แกร็บฟูด บางสวนยังไมโดดเดนเม่ือ

เทียบกับคูแขงในตลาดเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พัทธนนท  ศุภภาคิณ และ พัชรหทัย จารุทวีผล

นุกูล (2562) เรื่องปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการหองอาหารบุฟเฟต  

บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81 โรงแรมใบหยกสกาย จากการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่สงผลตอ

การตัดสินใจในการเลือกใชบริการหองอาหารบุฟเฟต บางกอก บาโคน่ี ช้ัน 81 โรงแรมใบหยกสกาย ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนายและ ดานกระบวนการใหบริการสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการหองอาหารบุฟเฟต บางกอก บาโคนี่ ชั้น 81โรงแรมใบหยกสกาย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวน

ปจจัยดานกายภาพ ดานราคา ดานบุคลากร และดานสงเสริมการตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจในการเลือกใช

บริการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยนําไปใช 

จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจใชบริการใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1.การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีอายุระหวาง 26 - 30 ป มีสถานภาพโสด มีรายไดเฉล่ียตอเดือนในชวง 
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25,001-35,000 บาท และประกอบอาชีพ รับจาง/พนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงผูประกอบการ แกร็บฟูด สามารถ

นําไปใชประโยชนในสวนของการทําการตลาดกับกลุมเปาหมายที่กลาวมาขางตนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

2.การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นดานพฤติกรรม ดานสวนประสมทาง

การตลาดและดานการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

รามคําแหง โดยผลวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมพบวา อุปกรณที่ใชในการสั่งซ้ืออาหาร คือโทรศัพทมือถือ มี

ความถี่ในการสั่งอาหารบนแอปพลิเคชัน แกร็บฟูด สัปดาหละ 1 ครั้ง ประเภทอาหารท่ีสั่งมากที่สุด คือ อาหาร

จานเดียว คาใชจายเฉลี่ยแตละครั้งในการส่ังอาหาร นอยกวาหรือเทากับ 100 บาท และทําการชําระคาบริการใน

การสั่งอาหารผานชองทาง เงินสด ผูประกอบการสามารถนํา ผลการวิจัยน้ีไปใชในการวางแผนกําหนด

กลุมเปาหมายใหถูกตองและชัดเจนเพื่อประโยชนในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เชนการทําโปรโมชัน

สงเสริมการขาย การจัดแคมเปญสําหรับลูกคาเกา  และเพิ่มจํานวนลูกคาใหมได เปนตน 

3.สรุปผลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการการตลาด (7P’S) 

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลพบวาระดับความคิดเห็นที่อยูระดับ

มากที่สุดคือดานกายภาพ ดังนั้นผูประกอบการตองใหความสนใจและมีการจัดการ จัดหมวดหมูประเภทรูปภาพ

อาหารอยางชัดเจน เพื่อใหผูใชบริการไดรับความสะดวกและงายตอการใชบริการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัดสินใจใชบริการตอการตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด 

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ควรเพิ่มการทํา วิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) เชน การสัมภาษณ เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุม (Focus Group) 

เพื่อเพิ่มชองทางในการเก็บขอมูลเชิงลึกในแตละดาน และสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งข้ึน  

2.ควรขยายขอบเขตของงานวิจัยใหกวางมากข้ึนเนื่องจากงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง เชนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและ

ตางจังหวัด เพราะการบริการของ แกร็บฟูด เร่ิมที่จะขยายไปทั่วประเทศ ซึ่งอาจจะมีปจจัยในดานอื่นๆ ที่มีผลตอ

การตัดสินใจใชบริการแกร็บฟูด ในรูปแบบที่แตกตางกันซ่ึงเปนประโยชนอยางมากตอผูประกอบการ 
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